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álení čarodějnic je velice známý lidový zvyk. Magická Filipojakubská noc, někdy také nazývaná Valpuržina, prý
byla nocí, kdy převládaly zlé a nečisté síly. Lidé věřili, že tuto
noc létají čarodějnice na sabat. Čarodějnice se natíraly kouzelnými mastmi, aby pak mohly létat na košatech z březového nebo vrbového proutí. Na sabatu pak mezi sebou zvolily
jednu, která předsedala hostině, hodovaly se prapodivné pokrmy a nápoje a samozřejmě se i tančily divoké tance a čarodějnice se mezi sebou chlubily, co komu zlého provedly.

Zápis

z veřejného zasedání
zastupitelstva obce Trnávka,
konaného dne 22. 2. 2016 od 18.30 hodin
v zasedací místnosti v Obecním domě

Přítomni: p. Holec, Likešová, Suchánek, Škopková, Valenta,
Žičař
Omluven: p. Šolta

Program
1. Úvod
2. Ověřitelé zápisu
3. Zapisovatel zápisu
4. Schválení pachtovní smlouvy o užívání rybníka
5. Schválení smlouvy s firmou A.M.M.Accounting s.r.o.
o vytvoření Programu rozvoje obce
6. Schválení veřejnoprávní smlouvy s Krajskou knihovnou
o dotaci na nákup knih
7. Schválení navýšení odměn zastupitelů
8. Zpráva o činnosti OÚ Trnávka
9. Diskuse
10. Schválení usnesení
11. Závěr

Na ochranu před čarodějnicemi se proto pálily velké ohně.
Hranici prý měli připravovat mladí lidé, protože zlé síly se
nejvíce bojí čisté duše. Přes oheň se skákalo také kvůli zajištění mládí a plodnosti. Dříve se v tento den prováděly mezi
venkovany i rituály proti čarodějnicím, zelené větévky
na hnojiště a obsypání chléva pískem, aby byla ochráněna
úroda a dobytek právě od zlé moci čarodějnic. Věřilo se
také, že o půlnoci v tento den se otevírají poklady. Aby se
ale hledající ubránil moci temných sil, musel s sebou mít květ
z kapradí, svěcenou křídu a hostii.
Jak jsme čarodějnice zaháněli letos my v Trnávce, na to se
můžete podívat na následujících obrázcích.

1. P . starosta konstatoval, že oznámení o konání veřejného zasedání bylo řádně zveřejněno, na zasedání je přítomno 6 členů zastupitelstva a veřejné zasedání je
usnášeníschopné.
2. Ověřitelé zápisu z minulého veřejného zasedání p. Suchánek, Holec osvědčili správnost zápisu z veřejného
zasedání dne 29.12.2015.
Ověřiteli zápisu z dnešního zasedání byli jednomyslně
zvoleni pí. Škopková, Žičař.
3. Zapisovatelkou zápisu z dnešního zasedání byla jednomyslně zvolena p. Likešová.
smlouva o pronájmu rybníka
4. Pachtovní

O záměru pronájmu, resp. pachtu rybníka a podmínkách tohoto pachtu byli občané informováni na veřejném zasedání 29.12.2015 (bod 12 zápisu, záměr byl
zveřejněn na úřední desce). Smlouva o pachtu bude
uzavřena po registraci Rybářského spolku Trnávka
a přidělení IČ, což se očekává během 14 dnů. Důvodem uzavření této smlouvy je umožnit rybářskému spolku samostatné hospodaření na rybníku s tím, že pro
Obec Trnávka jako vlastníka rybníku bude Spolek
partnerem i pro další rozvoj obce.

5. S mlouva s firmou A.M.M. Accounting Řečany nad Labem o vytvoření Programu rozvoje obce
Program je povinný, bez zařazení akce v tomto programu nebude možno žádat o krajské, rezortní a některé evropské dotace. Z nabídek, které obecní úřad
obdržel, je nabídka této společnosti nejvýhodnější
z hlediska cenového i časového.
6. V
 eřejnoprávní smlouva s Krajskou knihovnou Pardubice
o dotaci na nákup knih do výměnného fondu na rok
2016
Tato dotace je poskytována každoročně, požadovaná
částka je minimálně 2 Kč na obyvatele, Obec Trnávka
vždy poskytovala 5 000 Kč. K žádosti o dotaci bylo
přiloženo vyúčtování prostředků na nákup knih do výměnného fondu za rok 2015. Za celý Pardubický kraj
přispělo do fondu 40 obcí částkou 71 520 Kč, bylo
nakoupeno 549 svazků, z toho v našem obvodu
48 566 Kč s nákupem 410 knih.
7. Navýšení odměn zastupitelů
V souvislosti se zvýšením platů státních zaměstnanců
bylo umožněno zvýšení odměn o 3 % neuvolněným zastupitelům obce.
Navrhuje se proto zvýšení odměn zastupitelům s platností od 1. března 2016 takto:
místostarosta 
12 178 Kč
člen zastupitelstva, který je zároveň předsedou
výboru nebo komise 
2 421 Kč
člen zastupitelstva
491 Kč
8. Č
 innost OÚ, informace
a) topení, výměna kotlů
Podle dostupných informací byli zařazení do programu
krajských kotlíkových dotací v první fázi 3 žadatelé
z Trnávky. O výši dotace, kterou těmto žadatelům poskytne Obec Trnávka, bude rozhodnuto individuálně
usnesením zastupitelstva podle zásad uvedených
v bodě 13 zápisu zastupitelstva z VZ 29.12.2015.
Informace pro všechny občany, kteří provozují kotle
na tuhá paliva a krbová kamna s teplovodní vložkou
sloužící k teplovodnímu vytápění:
Do 31.12.2016 musí být provedena revize těchto kotlů, kterou může provést pouze technik pověřený a pro-
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školený výrobcem konkrétního kotle. Seznam těchto
techniků je uveden na stránkách Hospodářské komory
ČR a je průběžně doplňován. K datu VZ jsou uvedeni
v Pardubickém kraji tito technici:
Zdeněk Fotr, Opatov, tel. 605 145 014,
fotrtopeni@seznam.cz pro kotle OPO1023;
Martin Svoboda, Hlinsko, tel. 725 601 762,
info@izolace-topeni.cz pro kotle OPO1015;
Roman Herzog, Městečko Trnávka, tel. 604 379 182,
romanher@seznam.cz pro kotle BEN3616.
Od roku 2022 nebude možno provozovat kotle
1. a 2. emisní třídy, přičemž na trhu od roku 2018 budou již pouze kotle od 4. emisní třídy výše, tj. kotle
s automatickým přikládáním, které budou 2,5 až 3x
dražší. Podle zájmu o výměnu těchto kotlů (mimo režim
kotlíkových dotací) bude zastupitelstvo zvažovat formu
finanční pomoci i v těchto případech.
b) Hejtman Pardubického kraje požádal obec o pomoc při
zajištění přísedících (laických soudců) pro Krajský soud
v Hradci Králové, pobočka Pardubice.
Podmínky : věk nad 30 let, negativní lustrační osvědčení, trvalý pobyt v kraji Pardubickém nebo Královéhradeckém, zkušenosti a morální vlastnosti. Zájemci se mohou hlásit na obecním úřadě, kde jim budou poskytnuty
další podrobnější informace.
c) V květnu 2016 by se měl uskutečnit výlet občanů Trnávky
do Kladrub nad Labem. Jde o neformální kontakt mezi
obcemi, kdy občané Kladrub na podzim 2015 navštívili
a prohlédli si Trnávku. Zájemci o tuto akci se mohou hlásit co nejdříve, aby bylo možno dohodnout dopravu
a program.
d) Firma Mangan Chvaletice obdržela oprávnění provést
několik průzkumných vrtů na bývalých odkalištích MKZ
Chvaletice za účelem zjištění, zda by bylo možno navezený materiál dále použít. Za tím účelem budou v polovině března provedeny průseky v šířce 4–5 m a odstraněny náletové dřeviny. Samotné vrty by mohly být
provedeny do poloviny roku 2016.
e) Občané Trnávky mají možnost si v prodejně objednat
dovoz obědů až do domu v ceně 70 Kč/1 oběd. Bližší
podmínky se dovědí v prodejně, nebo toto službu poskytuje p. Rusínová. Zastupitelé odsouhlasili, že Obec
Trnávka bude poskytovat poživatelům starobního a invalidního důchodu s trvalým pobytem v obci Trnávka
příspěvek 30 Kč na jeden oběd.
f) Jedna občanka obce upozornila na omezení až nemožnost příjmu internetového signálu z důvodu zastínění
vzrostlou lípou mezi čp. 31 a 71. Předběžně doporučeno lípu pokácet, protože při prořezání by koruna dorůstala a problém by se opakoval. V daném místě vysázet
řadu nižších stromů, které by zároveň přispěly ke vzhledu
prostranství. Zatím nebylo rozhodnuto.
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g) Stavební úřad Chvaletice rozhodl o výstavbě cyklostezky. Toto rozhodnutí bylo zveřejněno na úřední desce
od 14.12.2015 do 11.1.2016 , námitky nebyly, takže
bude možno pokračovat v řízení.
h) Na stavební úřad Chvaletice byla rovněž předána projektová dokumentace na rekonstrukci sběrného dvora
i) V konečné fázi přípravy je projektová dokumentace
na rekonstrukci panelové silnice. Po doplnění požadavků
Eichenaueru a Policie ČR bude dokumentace dokončena
a předána stavebnímu úřadu v Přelouči. Všechny úkony
stavebního řízení budou průběžně zveřejňovány na úřední desce a podklady budou pro občany k nahlédnutí
a připomínkám na OÚ v úředních hodinách.
j) Kulturní akce:
Návštěvy divadel, tj. 26.3. muzikál Hello Dolly a 14.5.
Národní divadlo Strakonický dudák – plně obsazeno,
nedostaly se vstupenky na některé občany Trnávky, takže v jejich prospěch budou odmítnuty přihlášky cizích.
Stejně bude postupováno i v budoucnu.
Pro důchodce je zajištěn zájezd na vystoupení Pernštejnky a Strahovanky v Pardubicích dne 19.3.2016.
U loučení s prázdninami dochází ke změně programu
i termínu. Místo obvyklého herního odpoledne na hřišti
bude 20.8. odpoledne uskutečněna návštěva Divadla
kouzel Pavla Kožíška. Je zajištěno 24 vstupenek (cca
20 dětí a 4 dospělí jako doprovod). Představení je vhodné pro děti od 3 do 12 let. Bylo by dobře, kdyby rodiče
zvážili zájem o toto představení a co nejdříve se přihlásili
na OÚ. Po návratu bude ještě večer na hřišti tradiční
opékání špekáčků.
9. Diskuse
p. Konvalina:
– Kdo se stará o stromy vysázené na ploše vedle hřiště?
Na jaře zahradník p. Beran zkontroluje všechny vysázené stromy a keře, provede ošetření a případnou náhradu
rostlin, které jsou nevratně poškozeny loňským suchem.
– Jak bude řešena dešová kanalizace u panelové silnice,
zda stejně špatně jako v ulici V Ráji ,kde nejsou osazeny
koše proti vniknutí listí, a kde bude k nahlédnutí dokumentace?
Kanalizace v ulici V Ráji byla provedena podle projektové dokumentace, která byla řádně schválena všemi
orgány. K ucpávání kanalizace listím nedochází. Dotaz
ohledně dokumentace rekonstrukce panelové silnice je
zodpovězen v čl. 8 bod i) tohoto zápisu.
– zda je vyvěšen rozpočet obce?
Rozpočet obce byl vyvěšen na úřední desce i internetových stránkách OÚ předepsanou dobu před schválením
na veřejném zasedání zastupitelstva 29.12.2015.
– Proč se bude kupovat nádrž na vodu za 160 000 Kč?
Jde o nádrž o objemu 1500 l, která se bude umisovat
na multikáru, cena je včetně hydrauliky, nádrž bude slou-

žit k zalévání rostlin na obecních pozemcích v době sucha a také jako okamžitá požární nádrž při venkovních
akcích.
– Proč se příjemcům kotlíkových dotací bude přiznávat
pouze částka 20 000 Kč nebo 15 % uznatelných nákladů,
když ve volebním programu sdružení SNK 1 a 2 měly
částku 50 000 Kč?
Při zpracování volebního programu nebyly známy podmínky kotlíkových dotací. Po zveřejnění těchto podmínek
se všichni zastupitelé dohodli na částkách, které jsou uvedeny v zápise z 29.12.2015 s tím, že pokud krajská dotace činí 85 % uznatelných nákladů až do výše
127 000 Kč, přiznání vyšších prostředků z příspěvku
obce by znamenalo větší platbu, než byly náklady. Kromě toho ve společném volebním programu obou sdružení
bylo uvedeno, že podle podmínek krajské dotace bude
poskytován příspěvek obce nikoliv závaznou částkou, nýbrž „... až do výše...“.
Přes toto vysvětlení p. Konvalina slovně napadl zastupitele a označil je za lháře. Po odkazu na to, že činnost
zastupitelstva zhodnotí občané v dalších volbách včetně
plnění předvolebních slibů, byla diskuse ukončena.
V Trnávce dne  22.2.2016

V. Likešová
zapisovatelka

10. S chválení usnesení:
Zastupitelstvo obce Trnávka na dnešním veřejném zasedání schvaluje následující usnesení:
– č. 1/2016 Pachtovní smlouva uzavřená s Rybářským
spolkem Trnávka ohledně pachtu obecního rybníka a přilehlých pozemků č. kat.
Výsledek hlasování: 6 hlasů pro
– č. 2/2016 Smlouva mezi Obcí Trnávka o s.r.o. A.M.M.
Accounting o zpracování Programu rozvoje obce.
Výsledek hlasování: 6 hlasů pro
– č. 3/2016 Veřejnoprávní smlouva mezi Obcí Trnávka
a Krajskou knihovnou Pardubice o poskytnutí dotace
5 000 Kč na nákup knih do výměnnného fondu v roce
2016.
Výsledek hlasování: 6 hlasů pro
– č. 4/2016 Navýšení odměn neuvolněným členům zastupitelstva o 3 % od 1. března 2016.
Výsledek hlasování: 5 hlasů pro, proti 1 – p. Suchánek
11. Z
 ávěr
Protože další dotazy nebyly a program veřejného zasedání byl vyčerpán, p. starosta poděkoval přítomným
za účast a ukončil veřejné zasedání v 20.15 hod.
pí. Škopková, Žičař
ověřitelé zápisu

Důležité informace:
I když jsou některé z těchto informacích obsaženy i v zápisech z veřejných zasedání, zdůrazňujeme:
Druhý termín pro návštěvu kominíka
ve vaší nemovitosti je 4. 7. 2016.
Cena 400 Kč za jeden komín, 200 Kč
za každý další komín ve stejném objektu.
Dne 27. 8. 2016 v rámci Loučení
s prázdninami pořádá obec Trnávka
zájezd dětí do Divadla kouzel Pavla
Kožíška. Program je vhodný pro děti
od 3 do 15 let. K dispozici je 20 vstupenek. Při větším zájmu budou mít
přednost mladší děti.
Dne 16. 6. v 15.30 odjede od
autobusové zastávky autobus
do Kladrub nad Labem, abychom tak
oplatili občanům Kladrub loňskou ná-

vštěvu Trnávky. Vítáni jsou všichni zájemci o seznámení se s historií i současností této obce pod vedením paní
starostky ing. Lenky Gotthardové.
Pokud máte zájem o některou z těchto akcí, hlaste se co nejdříve na obecním úřadě.

Další akce, na které není třeba
se předem hlásit:
25. 6. 2016 Rybářské závody prezentace účastníků v 6.30, zahájení závodu v 7 h, startovné
150 Kč.
9. 7. 2016 Dětský den - dopoledne tradiční hledání pokladu, odpoledne bohatý program na hřišti,
tentokrát zajišovaný profesionální
formou.
Ohledně podrobností sledujte laskavě plakáty na obvyklých místech.

R. Valenta
starosta

Vzpomínka na
Veselé jarní zpívání
8. května 2016 pro nás v kostele uspořádal Pěvecký sbor
evangelické církve v Trnávce
pod vedením paní Jitky Štěpánkové Veselé jarní zpívání. Zpěváci nacvičili mnoho nových písní, kterými udělali radost všem
přítomným. Jen škoda, že
na tyto akce chodí skoro víc návštěvníků z okolních obcí než
obyvatel Trnávky.
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Zápis

z veřejného zasedání
zastupitelstva obce Trnávka,
konaného dne 16. 5. 2016 od 18.30 hodin
v zasedací místnosti v Obecním domě

Přítomni: p. Holec, Likešová, Suchánek, Škopková, Šolta,Valenta
Omluven: p. Žičař

Program
1. Úvod
2. Ověřitelé zápisu
3. Zapisovatel zápisu
4. Schválení pachtovní smlouvy s firmou HELOT
5. Schválení veřejnoprávní smlouvy s ZŠ Řečany n. L.
6. Schválení veřejnoprávní smlouvy s p. Tichým, čp. 46
7. Schválení záměru prodeje pozemku 953/24
8. Schválení změny rozpočtu č. 1/2016
9. Schválení dodatku č. 2/2016 k smlouvě č. 90/02
o odvozu odpadu
10. Schválení vyhlášky č. 1/2016 o nakládání s odpady
11. Schválení vyhlášky č. 2/2016 o zrušení vyhlášky o poplatcích
12. Zpráva o činnosti OÚ Trnávka
13. Diskuse
14. Schválení usnesení
15. Závěr
1. P. starosta konstatoval, že oznámení o konání veřejného zasedání bylo řádně zveřejněno, na zasedání je přítomno 6 členů zastupitelstva a veřejné zasedání je
usnášeníschopné.
2. Ověřitel zápisu z minulého veřejného zasedání p. Šolta
osvědčil správnost zápisu z veřejného zasedání dne
22.2.2016.
Ověřiteli zápisu z dnešního zasedání byli jednomyslně
zvoleni pí. Škopková, Holec.
3. Zapisovatelkou zápisu z dnešního zasedání byla jednomyslně zvolena p. Likešová.
4. Vzhledem k tomu, že od vyvěšení programu veřejného
zasedání došlo k dalším bodům, které bude nutno projednat a schválit na veřejném zasedání, navrhl p. starosta rozšíření programu o tyto body:
- Žádost rybářského spolku Trnávka o poskytnutí dotace
na nákup ryb.
- Žádost rybářského spolku Trnávka na nákup cen na rybářské závody.
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- Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene
práva provést stavbu pro ČEZ distribuce
Body vyhlášeného programu se proto rozšiřují na č. 1 až 19
Výsledek hlasování: 6 hlasů pro
5. P achtovní smlouva s firmou Helot Kojice
Po digitalizaci pozemků bylo zjištěno, že Helot Kojice
užívá kromě již propachtované zemědělské půdy
ještě další pozemek č. kat.666/2 o výměře 243 m2.
Předložila proto návrh na uzavření pachtovní
smlouvy na všechny užívané pozemky. Záměr pachtu byl vyvěšen po stanovenou dobu na Úřední desce
Obecního úřadu, žádný z občanů nevznesl připomínky.
6. Z
 ákladní škola v Řečanech nad Labem požádala o poskytnutí dotace ve výši 30 000 Kč na rekonstrukci stropu a osvětlení v jedné z učeben.
7. Pan Zdeněk Tichý, Trnávka 46 splnil podmínky tzv. kotlíkové dotace na výměnu topidla na pevná paliva
a požádal o poskytnutí další částky z rozpočtu Obce
Trnávka. Dotace byla poskytnuta ve výši 105 000 Kč,
celkové způsobilé výdaje byly 150 000 Kč. Navrhuje
se uzavření veřejnoprávní smlouvy na poskytnutí rozdílu
ve výši 45 000 Kč. Veřejnoprávní smlouva bude zveřejněna na stránkách obce a bude obsahovat všechny
podmínky, které jsou stanoveny ve smlouvě s Pardubickým krajem.
8. Z
 áměr prodeje pozemku č. 953/24 – ostatní plocha.
Záměr byl zveřejněn po stanovenou dobu na Úřední
desce s tím, že pozemek bude prodán zároveň s pozemkem původního čísla 5 – stavební a 5/1 zahrada
zájemci o stavbu rodinného domu pro zajištění příjezdu
z ulice Polní. Navrhovaná cena je 50 Kč/m2 jako cena
v místě obvyklá.
9. Změna rozpočtu č. 1/2016
Návrh změny rozpočtu byl vyvěšen na Úřední desce,
jsou v něm zahrnuty akce, které byly provedeny
od schválení rozpočtu na rok 2016.
10. D
 odatek č. 2/2016 ke smlouvě č. 90/02 ke smlouvě
o odvozu odpadu
SOP Přelouč ohlásil snížení ceny za odvoz biologicky
rozložitelného odpadu z 500 Kč/t na 375 Kč/t.

11. Vyhláška č. 1/2016 o nakládání s odpady
Vyhláška č. 1/2015 o nakládání s odpady schválená
dne 13.7.2015 byla ze strany kontrolního orgánu ministerstva vnitra napadena s tím, že obsahuje ustanovení o nároku občanů na biopopelnice zdarma. Protože obecně závazné vyhlášky mají obsahovat pouze
povinnosti občanů, bylo nutno tuto vyhlášku zrušit a přijmout novou.
12. Při stejné kontrole ministerstva vnitra jsme byli upozorněni, že ke zrušení vyhlášek č. 1/2013 a 1/2010
o místních poplatcích nestačí usnesení obecního zastupitelstva ze dne 29.12.2015, ale musí být přijata
obecně závazná vyhláška, která uvedené vyhlášky
zrušuje.
13. R ybářský spolek Trnávka předložil žádost o dotaci
na nákup ryb ve výši 15 000 Kč. Navrhuje se uzavření veřejnoprávní smlouvy.
14. Rybářský spolek Trnávka požádal o poskytnutí dotace
na nákup cen pro rybářské závody ve výši 5 000 Kč.
Navrhuje se uzavření veřejnoprávní smlouvy.
15. PEN Projekty energetiky s.r.o. předložil jménem ČEZ
distribuce návrh smlouvy o uzavření smlouvy budoucí
o zřízení věcného břemene – služebnosti a smlouvy
o právu provést stavbu – umístění nového kabelového
vedení NN do sloupku před domem čp. 38.
16. Dále p. starosta informoval přítomné o činnosti obecního úřadu od posledního veřejného zasedání dne
22.2.2016
- veřejná zeleň
Byla prořezána lípa před domem p. Kazdové tak, aby
nebránila v příjmu signálu internetu a části ulice Dlouhá.
Takový zásah bude zřejmě nutno provádět pravidelně.
Byly vysázeny nové stromy v ulici Obránců míru a doplněna náhrada za uschlé stromy v parkové výsadbě
u hřiště.
- kotlíkové dotace
Pokud je obecnímu úřadu známo, o dotace na výměnu
stávajících kotlů požádali další dva občané Trnávky. Pokud jim bude dotace Pardubického kraje přiznána, mají
nárok na dotaci z obecního rozpočtu ve výši rozdílu mezi
přiznanou částkou a uznatelnými náklady za stejných
podmínek jako v bodě 7 tohoto zápisu.
- Termíny pro kontrolu komínů:
13.6. a 4.7.2016, cena 400 Kč/1 komín, 200 Kč
za druhý komín u téže nemovitosti.
Zájemci o tuto službu se mohou hlásit na OÚ v úředních
hodinách nebo telefonicky nebo e-mailem.
- Cyklostezka na Řečany
Vzhledem k některým majetkoprávním vztahům a termínům dotačních titulů bude cyklostezka vybudována
z vlastních prostředků obce. V současnosti probíhá stavební řízení, po výběrovém řízení zhotovitele stavby by
mohla realizace být zahájena na podzim.

- Ukládání bioodpadu
Týká se jenom trávy posekané na obecních pozemcích.
Bude uzavřena dohoda s firmou Agros Kojice o odvozu
a likvidaci trávy tak, že krátkodobě bude tráva uskladněna na manipulační ploše č. kat. 1058/1, odkud ji bude
Agros Kojice pravidelně odvážet a vydá doklad o ekologické likvidaci.
- Loučení s prázdninami proběhne 27.8.2016 návštěvou
cca 20 dětí ve věku od 3 do 15 let v Divadle kouzel
Pavla Kožíška. Při větším počtu zájemců budou mít přednost mladší děti. Po návratu dětí bude opékání buřtů
na hřišti a zábava.
Rodiče dětí, které by měly o zájezd do divadla zájem, by
se měli přihlásit na OÚ co nejdříve.
- 19.5.2016 proběhne v obci čištění kanalizace. Při té příležitosti p. starosta opětovně apeloval na občany, aby
neházeli do kanalizace předměty, které tam nepatří
a ničí čerpadla (hadry, vlhčené ubrousky apod.). Upozornil, že zatímco občané platí stočné paušální částkou
500 Kč/osoba/rok, náklady na provoz kanalizace činí
3100 Kč/osoba/rok a z toho je většina na údržbu a výměnu čerpadel. Pokud by se situace nezlepšila, bylo by
zřejmě nutno přistoupit ke zvýšení paušálních plateb.
- Dále se p. starosta vrátil k minulému veřejnému zasedání,
kdy p. Konvalina označil zastupitele zvolené za
SNK I a SNK II za lháře, nebo podle něj přislíbili vyplatit
na kotlíkových dotacích každému žadateli 50 000 Kč.
Na konkrétním znění volebního programu p. starosta doložil, že tento závazek zněl „... až do 50 000 Kč,“ což
znamená od 0 Kč až do 50 000 Kč, podle podmínek dotací Pardubického kraje, které v té době nebyly zcela
upřesněny. Přes tento předložený doklad p. Konvalina
setrval na svém tvrzení o lhářích a přes výslovnou výzvu
jednoho z přítomných občanů omluvu odmítl.
17. Diskuse
P. Slavíček:
– Na Elektrárně Chvaletice zřejmě probíhá oprava, pracuje se celý den i přes víkend – zvýšená prašnost i hlučnost.
Zastupitelstvo o situaci ví, v denní době mohou být prováděny i hlučné práce. V provedení opravy nelze elektrárně
bránit. P. starosta má sjednánu schůzku s vedením elektrárny o případném odškodnění nejvíce postižených občanů.
P. Cypro:
– Jak dlouho bude stát na veřejném prostranství vrak automobilu pana Kiše?
S panem Kišem bylo několikrát jednáno, přislíbil odvoz
vraku. Jediná další možnost předat případ komisi pro
ochranu veřejného pořádku ve Chvaleticích. Jako poslední pokus bude pan Kiš opětovně písemně vyzván
k odstranění vraku.
P. Konvalina:
– Platili zájemci o koupi pozemku č. kat. 953/24 zaměření
tohoto pozemku, když ne, tak proč?
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Zaměření a oddělení tohoto pozemku od parcely č. kat.
951/1 bylo provedeno již v roce 2014 v zájmu obce,
nebo do té doby byl tento pozemek evidenčně součástí
silnice. Tento stav způsoboval komplikace při dalších jednáních ohledně silnice a bylo proto i geodetickou firmou
doporučeno oddělení pozemku. S touto akcí nemají žadatelé o prodej nic společného, kupují samostatný pozemek a není důvod, aby platili zaměření provedené před
léty ze zcela jiného důvodu.
– Vyjmenoval řadu pozemků, které údajně byly v době, kdy
začal dělat starostu p. Valenta (cca v roce 2007) předány
Státnímu pozemkovému fondu bez souhlasu zastupitelstva.
Toto tvrzení nebylo možno na místě ověřit, u jednoho
z pozemků bylo nahlédnutím do mobilní internetové aplikace Katastrálního úřadu v Pardubicích zjištěno, že pozemek je v majetku obce. Pan Konvalina má možnost nahlédnout do inventurního soupisu obecních pozemků
a ověřit si vlastnictví.
– Ohradil se proti trestnímu oznámení, které údajně na něj
bylo podáno ve věci ztráty historické hasičské stříkačky.
Uvedl, že stříkačka byla prodána, nepamatuje si však kdy
a komu.
Trestní oznámení bylo na základě nalezených dokumentů podáno na neznámého pachatele nikoliv osobně
na p. Konvalinu. Celý tento případ je příliš rozsáhlý, aby
ho bylo možno projednat na veřejném zasedání, proto
OÚ připraví a zveřejní dokumenty, ze kterých při podání
trestního oznámení vycházel.
Další dotazy v diskusi nebyly, proto bylo přistoupeno
ke schválení usnesení.
18. Zastupitelstvo obce Trnávka na dnešním veřejném zasedání schvaluje následující usnesení:
– č. 5/2016 Pachtovní smlouva s firmou HELOT Kojice
o pachtu zemědělských pozemků
Výsledek hlasování: 6 hlasů pro
V Trnávce dne  16. 5. 2016

V. Likešová
zapisovatelka

– č. 6/2016 Veřejnoprávní smlouva se ZŠ Řečany n. L.
na poskytnutí dotace 30 000 Kč na rekonstrukci učebny
Výsledek hlasování: 6 hlasů pro
– č. 7/2016 Veřejnoprávní smlouva s p. Zdeňkem Tichým,
Trnávka 46 na poskytnutí dotace 45 000 Kč na uznatelné náklady spojené s výměnou kotle.
Výsledek hlasování: 6 hlasů pro
– č. 8/2016 Záměr prodeje pozemku č. kat. 953/24
za cenu 50 Kč/m2 kupujícím bývalých parcel č. kat.
st.5 a 5/1.
Výsledek hlasování: 6 hlasů pro
– č. 9/2016 Změna rozpočtu č. 1/2016
Výsledek hlasování: 6 hlasů pro
– č. 10/2016 Dodatek č. 2/2016 ke smlouvě č. 90/02 se
SOP Přelouč – snížení ceny za odvoz odpadu.
Výsledek hlasování: 6 hlasů pro
– č.11/2016 Obecně závazná vyhláška č. 1/2016 o nakládání s odpady
Výsledek hlasování: 6 hlasů pro
– Obecně závazná vyhláška č. 2/2016 o zrušení vyhlášek
č. 1/2010 a 1/2013 o místních poplatcích.
Výsledek hlasování: 6 hlasů pro
– č.12/2016 Veřejnoprávní smlouvy uzavřené s Rybářským spolkem Trnávka
- o dotaci na nákup ryb 15 000 Kč
- o dotaci na nákup cen pro rybářské závody 5 000 Kč
Výsledek hlasování: 6 hlasů pro
– č.13/2016 Smlouva o uzavření smlouvy budoucí o zřízení věcného břemene a právu provést stavbu s ČEZ distribuce.
Výsledek hlasování: 6 hlasů pro
16. Z
 ávěr
Protože program veřejného zasedání byl vyčerpán,
p. starosta poděkoval přítomným za účast
a ukončil veřejné zasedání v 20.15 hod.
pí. Škopková, Holec
ověřitelé zápisu

Trnávkohraní vol. 8
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R. Valenta
starosta

Na prvním letošním
Trnávkohraní, které je
ale jinak už osmé v pořadí, jsme mohli slyšet tentokrát tato hudební seskupení: Honza Šafář,
Minimální trvanlivost,
Banda, Liquére! a Barbar punk, kteří k nám
přijeli až z Brna.

Jaro v naší mateřské škole

B

lížící se jaro vždy nabíjí naše
děti zvláštní energií, mají plno
síly a více než jindy je to táhne ven,
aby se vyběhaly a vydováděly. Proto všichni netrpělivě čekáme na první jarní slunečné dny, abychom mohli chodit na zahradu. Tady jsou děti
nejspokojenější. Prohánějí tříkolky,
koloběžky, odrážedla, houpadla
jsou stále obsazená, na pískovištích
rostou hrady a bábovičky a u skluzavky je stále rušno.
Proto jsme rádi, že díky obecnímu
úřadu se naše zahrada opět zkrášlila a vylepšila. Nový plot nahradil
ten starý, léty zrezivělý, byly odstraněny staré, nevzhledné keře a celkově upraven terén.
Pan školník odstranil staré houpačky a místo nich již máme zabudovány nové zahradní dětské prvky –
pohyblivý visutý chodník
a vahadlovou houpačku. Obojí jsme
pořídili z peněz sponzorů. Nová zařízení odpovídají evropským normám.
Než jsme se jarního sluníčka dočkali,
užívali jsme si zimních dnů
a předjarních zajímavých akcí:
• 12. února celá školka žila karnevalem - děti již ráno přicházely
do školky v nejrůznějších maskách,
jako vždy nejvíc bylo princezen,
kočiček a kovbojů. I paní kuchařky

a paní školnice si s dětmi přišly zatančit. Bylo moc veselo.
• Děti v únoru shlédly i „Pohádku
dračí aneb trable s princeznou“
• Navštívili jsme také místní knihovnu
- paní knihovnice s dětmi poutavě
hovořila o knížkách, přečetla jim
krátké úryvky a společně si popovídali o tom, jaké mají rády pohádky.
• Focení ke Dni matek – děkujeme
paní V. Šoltové za zajímavé
fotografie, které jistě potěšily
maminky.
• V měsíci březnu nechybělo ani divadlo – přijela Víla srdíčková s pohádkou „Jarní kočička“.
• Nakonec přijel i kouzelník – děti
napnutě pozorovaly, co vytáhne
z rukávu a byly moc spokojené, že
je jedno kouzlo také naučil.
• Také návštěva předškoláků v ZUŠ
v Přelouči se vydařila, tentokrát
jeli všichni vlakem. Byl pro ně při-

praven bohatý program plný hudby, děti si mohly zkusit zahrát
na různé hudební nástroje.
• Velký úspěch měl Klaun TU TU, hravou formou dětem připomněl zásady bezpečnosti při pohybu
na vozovce, děti se aktivně zapojovaly do hry a byla legrace.
• Podle všech tradic jsme vynesli
Morénu do Labe a pustily jsme ji
po proudu – a už jde pryč a uvolní místo jaru. Cesta to byla dlouhá,
zvláště pro menší děti, ale zvládly
to všechny.
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Maškarní rej

A co nás čeká v květnu a červnu?
• Pohádka „O velikém šnekovi“ – divadlo Víly srdíčkové a divadlo
Koloběžka s Námořnickou pohádkou.
•D
 en otevřených dveří – budoucí
školáci jsou pozváni do ZŠ.
V každé třídě pro ně bude připraven program, aby poznali, jak
to v „opravdové škole chodí“.
• Výlet do obory Žleby, která je
jednou z lokalit, kde se chová
vzácná bílá jelení zvěř. V připraveném programu děti uvidí také
bohatou kolekci dravců a sov,

krmení bílých jelenů, muflony,
daňky, rybník s vodními ptáky,
ukázku letu a výcviku dravců
a sov, budou si moct zkusit lukostřelbu.
• Oslava Dne dětí – dopoledne
plné her, soutěží, tance a sportování.
• S portovní školička v Nemošicích –
děti, které navštěvovaly „Sportovní školičku“, byly vybrány, aby se
zúčastnily na společném cvičení
v Nemošicích u Pardubic. Akce se
koná dne 10.6.2016, pojedeme
tam autobusem. Rodiče jsou
srdečně zváni, aby své děti povzbudili, jejich vystoupení je předpokládáno cca 9.30 -10.30 h.
• Starší děti ze třídy Hvězdiček vyrážejí na delší vycházky do přírody v okolí obce – k Labi, do
Trnávky k rybníčku a do dalších
vzdálenějších míst s batůžkem
na zádech a dobrou náladou.
• Beseda se strážníkem Městské policie v Přelouči a jízda zručnosti
na kolech, koloběžkách, trojkolkách i odrážedlech.
• Návštěva příslušníka Policie ČR
s programem zaměřeným na bezpečnost dětí.

• Dopoledne s hasiči – beseda
a ukázka praktické činnosti – prohlídka výstroje a hasičského auta.
Tyto tři akce jsou důležité v oblasti
osvojování si poznatků a dovedností, důležitých k podpoře zdraví,
bezpečí a osobní pohody i pohody
okolí.
Jedním z cílů Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní
vzdělávání, je provádět prevenci
úrazů, hrozících při hrách, pohybových činnostech a dopravních situacích a při setkávání s cizími lidmi.
Děti by měly mít povědomí o některých způsobech ochrany osobního zdraví a bezpečí a o tom, kde
v případě potřeby hledat pomoc.
• Rozloučení s předškoláky – proběhne v odpoledních hodinách 21.
června v mateřské škole.
Velké poděkování patří panu V. Listoňovi a panu Petru Listoňovi, kteří
nám „zachránili“ naše chátrající
pružinové houpadlo - koníka.
Ochotně, rychle a nezištně ho zrenovovali tak, že je mnohem hezčí
než dosud.
P. Šupová, učitelka MŠ

Díky sponzorům se děti mohou radovat z pohyblivého
visutého chodníku a vahadlové houpačky.

Podzemní překvapení
V obci Řečany nad Labem bude brzy
probíhat rekonstrukce bývalého
Domu služeb, který bude přeměněn
na Komunitní dům pro seniory. Stavebním pracím samozřejmě musí
předcházet archeologický průzkum,
jelikož se stavba nachází přímo proti
románskému kostelu sv. Máří Magdalény vysvěcenému v roce 1165.
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Při sondování okolí Domu služeb
byly v zemi objeveny základy
domu a archeologové se budou
v nejbližších dnech nálezu podrobně věnovat.

19.

března se konal Maškarní
rej v trnáveckém pohostinství. Malých účastníků se sešlo opravdu mnoho a za povzbuzování a podpory rodičů, či prarodičů zvládali
mnoho soutěžních disciplín, které
na ně toto odpoledne čekaly. Soutěžilo se v házení míčků i kroužků, podlézání lana, namotávání provázku…
Soutěže vystřídal i tanec a všichni
obdrželi sladké i drobné věcné odměny. Jako zlatý hřeb odpoledne se
pak rozkrájel vynikající ořechový
dort a majitelé úžasných masek si
pochutnali.

Koncertování v kostele

24.

duben popřál sluchovým zážitkům,
a to samozřejmě jak jinak,
než v našem chrámu Páně
s výbornou akustikou. V nedělním podvečeru se zde konal
tentokrát koncert žáků Základní umělecké školy z Přelouče pod vedením pana Miroslava Nedbala. Slyšet jsme
mohli neznámé skladby známých hudebních skladatelů,
jako například W. A. Mozarta, J. S. Bacha nebo Z. Fibicha,
a to v podání rozličných hudebních nástrojů – klavíru, trubky,
lesního rohu, příčné flétny nebo klarinetu.
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